LÍDER MUNDIAL EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES
PARA TORNAR O MANUSEIO DE MATERIAIS A GRANEL
MAIS LIMPO, SEGURO E PRODUTIVO.
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QUEM SOMOS
A Martin Engineering é líder mundial no auxílio às indústrias de manuseio de materiais a
granel, como as indústrias de mineração, cimento, carvão, aço, entre outras, para que seus
processos sejam mais limpos, seguros e produtivos. A Martin está presente estrategicamente
em todo o mundo para a fabricação e venda de produtos e serviços especializados. No Brasil
estamos com fábricas em Campinas e no estado do Pará, e com equipes de vendas e serviços
em todo território nacional.

Principais soluções:

•Soluções para Pontos de Transferências
•Soluções de Segurança para Transportadores de Correia
•Sistemas de Raspadores para Limpeza de Correias Transportadoras
•Sistemas de Canhões de Ar para Auxílio de Fluxo de Materiais
•Controle e Gerenciamento de Pó
•Soluções em Vibração Industrial
•Serviços de Manutenção, Montagem e Supervisão focados em Segurança e Alto
Desempenho
•Limpeza de Silos Mecanizada
Esta presença global e ao mesmo tempo local permite que a companhia forneça recursos adequados aos mais complexos projetos, instalações e apoio onde necessário.

Segurança. Eficiência. Produtividade. Lucro.

Essas quatro áreas estão completamente interligadas. Essa é a nossa abordagem. Cada
produto que vendemos e todas as soluções que fornecemos se concentra em:
•Proteger os trabalhadores de acidentes, ferimentos ou doenças.
•Oferecer soluções com o menor custo de propriedade, maior desempenho, facilidade de
manutenção, segurança e qualidade do mercado.
•Eliminar o desperdício de movimentação e uso de energia em seu processo, maximizando as receitas e minimizando os custos.
•Manusear o máximo de material possível sem interrupções, acidentes ou perda
de material .
O sucesso da Martin não se baseia na venda de soluções e serviços, mas sim em entender a jornada que o cliente percorre entre a descoberta de uma necessidade ou problema até a sua solução real, incluindo todas as interações e experiências desse cliente, na
visão do cliente, e assim, facilitar o máximo possível a fazer negócios e manter uma parceria a longo prazo com a Martin.
Nosso compromisso com a inovação serve como um princípio fundamental que impulsiona nossos negócios. É uma das muitas razões pelas quais nossos clientes demonstram
sua lealdade conosco ao longo das décadas.
No entanto, também somos apaixonados e dedicados a melhorar o mundo, a Martin
existe para Propagar a Excelência para que as Famílias Prosperem e a Sociedade
Progrida, elemento fundamental de nossa cultura Transpire Laranja.
É nosso compromisso, também, operar de maneira inteligente e sustentável para melhorar a maneira como atendemos nossos clientes, nossos funcionários e comunidades em
todo o mundo.
Acreditamos que atuar com responsabilidade e retribuir às comunidades que servimos
oferecem benefícios sustentáveis a longo prazo.

SOLUÇÕES COMPLETAS

RASPADORES DE CORREIA
PRIMÁRIOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIAIS
As lâminas dos raspadores Martin® estão disponíveis em uma grande variedade de formatos,
tamanhos e materiais, e removem com eficiência qualquer tipo de material de retorno, enquanto
protegem a correia e seus componentes.

Raspador Primário
In Line STD (IPS)

Raspador Secundário
In Line STD (ISS)

Raspador Secundário L1S

Martin® In Line
XHD Primário

Raspador
Martin QB#1

Raspador Secundário SAF#3

Martin® In Line
XHD Secundário

Redução do descarte de
PU em mais de %

Lâminas TIP

Cleanscrape

SOLUÇÕES COMPLETAS

RASPADORES PNEUMÁTICOS
Raspador Pneumático MARTIN®: Funciona através da ação do ar comprimido controlado por um
regulador de pressão que proporciona pressão uniforme entre a lâmina e a correia. Uma vez
tensionado, o raspador mantém a pressão das lâminas contra a correia, diminuindo a necessidade de ajustes e reduzindo o desgaste dos componentes.

Raspador Primário
In Line XHD (IPX)

Raspador Secundário
In Line XHD (ISX)

Raspador QCH
Pneumático

GRÁFICOS DE TENSIONAMENTO PNEUMÁTICO

SOLUÇÕES COMPLETAS

SOLUÇÕES PARA PONTOS DE TRANSFERÊNCIA

Os equipamentos Martin® para Pontos de Transferência foram projetados para prevenir o derramamento de material e a geração de pó, contribuindo para reduzir os danos ao transportador,
a necessidade de limpeza, o controle dos custos com manutenção, e aumentar a segurança na
planta.

Adaptador de
Barras para Cavalete

Mesa de Impacto
Martin HSIC

Mesa de ImpactoTrac
Mount (EVO®)

Vedação BOCO HD

Vedação BOCO XHD

Vedação Apronseal

Mesa de Vedação EVO®

Calha Guia Leve

Alinhador Martin® Tracker™

Alinhador
Martin® MRT

Limpador Martin®
VPLOW STD

SOLUÇÕES COMPLETAS

RASPADORES ESPECIAIS
Escova Rotativa MARTIN®: A Escova Rotativa MARTIN® foi projetada para exercer a mesma
função dos raspadores secundários ou terciários, quando o cliente exige um nível maior de
limpeza da correia. É composta por uma escova com ou sem rotação motorizada para efetuar a
limpeza na correia, especialmente quando estas possuem ranhuras, ressaltos e/ou nervuras.
Porém não pode ser utilizado em materiais úmidos.

ESCOVA ROTATIVA COM MOTOR

ESCOVA ROTATIVA SEM MOTOR

SOLUÇÕES COMPLETAS

ROLO GERADOR DE ENERGIA
Gere energia no transportador e utilize no seu processo!

CARACTERÍSTICAS
-Pode ser instalado em todos os modelos de roletes.
-Não é necessário substituir nenhum rolete existente.
-A instalação do rolo pode ser feita em áreas abertas e/ou fechadas.
-Resistente à pó, variação de temperatura e umidade.
-Não existe limitação de quantidade de rolos por correia.
-Gera energia em qualquer ponto do transportador.
-A energia gerada pode ser utilizada em luminárias, sensores de fluxo, balanças, etc.

AUXÍLIO DE FLUXO

CANHÕES DE AR E ACESSÓRIOS
Os canhões de ar Martin® são usados mundialmente para prevenir acúmulos e melhorar o fluxo
de materiais. A Martin é líder no mercado de tecnologias de aplicação em canhões de ar, colocando o material em movimento, superando gargalos e trabalhando com a maior capacidade dos
reservatórios.

Canhão de ar Martin® Hurricane

Bicos e tubos para canhão de ar

Canhão de ar Martin® CAT 5

Bico de troca rápida (Y) adaptável
em qualquer tipo de canhão de ar

Bicos e tubos para
alta temperatura

Painel pneumático para 8 canhões

Bico retrátil 360°

Válvula Thermo Safety
Shield Martin®

AUXÍLIO DE FLUXO

MOTOVIBRADORES INDUSTRIAIS
Com a tecnologia Martin®, os vibradores industriais energizam o material, reduzindo o atrito
contras as paredes do equipamento, bem como a coesão interna entre as partículas proporcionando deslocamento, alimentação mais eficaz e manuseio mais fácil do material.

Cougar® Série B
Vibração elétrica pesada

Vibrador Hidráulico Cougar®
para caminhão

Vibrador Elétrico Cougar®
para forma de concreto

Vibrador de Turbina Cougar®

Vibrador Elétrico Martin®
para peneiras

Vibrador Pneumático
Portátil Cougar®

Vibrador Cougar®
para caminhão

Vibrador Pneumático de Anel

Vibrador Elétrico Martin® MXX

Vibrador de Esfera
ou Anel Cougar®

Vibrador Pneumático
de Pistão Martin®

CONTROLE DE PÓ

SOLUÇÕES PARA CONTROLE DE PÓ
A fuga de pó proveniente de sistemas de manuseio de material a granel é um problema perigoso
e caro. As tecnologias de controle de pó Martin® reduzem e eliminam, de forma confiável e
constante, tanto a fuga de pó quanto as emissões concentradas de poeira que ocorrem em toda
a trituração e o transporte de materiais brutos minerados.

Chute de transferência

Caixa traseira Martin®

Calha guia Martin®
com cobertura

Martin® Dust Bag

Martin® Air Cleaner

Controle de pó
em áreas abertas

Gabinete do Sistema de Aspersão

Manifold do Sistema de Aspersão

Sistema de Aspersão Martin®

ANTI-DESGASTE

MARTIN® ARCOPLATE™
A Chapa de Desgaste ARCOPLATETM atinge os mais altos níveis de
satisfação dos clientes que implantaram sua utilização em revestimentos de chutes e peneiras.
Chutes e peneiras revestidos com o MARTIN® ARCOPLATETM
suportam materiais abrasivos e em alta temperatura, durando
até 10 vezes mais que outras placas soldadas existentes no mercado, oferecendo melhor custo-benefício para os clientes e
menos mão de obra na reposição das chapas.

INDÚSTRIAS

APLICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS

Siderúrgia
Cimento
Mineração
Açúcar e Álcool
Papel e Celulose
Pedreiras
Construção

Abrasão
Impacto
Erosão
Picos de Temperatura
Material Acumulado/Residual
Chapas de Desgaste
Calhas
Chutes
Peneiras
Tubulações
Caçamba de Caminhões
Escavadeiras
Lâminas de Niveladoras
Etc.

Chute de transferência modular

Chute

Chute de transferência

Escavadeira

Projeto de chute modular
revestido com chapa de
desgaste Martin® Arcoplate™

Carregadeira

MARTIN® SERVIÇOS

LIMPEZA DE SILO
Sistema de limpeza de silo eficiente e econômico, que garante melhoria significativa no sistema
de armazenamento, eliminando gargalos de fluxo, recuperando material ‘‘morto’’ e capacidade
de armazenamento, com total segurança para a equipe envolvida.

PROBLEMA
Gargalos provocados pelo engaiolamento do material dentro do silo reduzem drasticamente a produtividade, podendo até paralizar a operação por completo. Normalmente são utilizadas técnicas perigosas
como: explosivos, água ou até trabalhadores no interior do silo, para tentar restabelecer o fluxo do material e a capacidade de armazenamento.
MARTIN® WHIP

MARTIN® DRILL

SOLUÇÃO
O sistema de Limpeza de Silo Martin® não oferece riscos para seus funcionários. A limpeza é
feita pela equipe técnica da Martin, através da janela de inspeção, sem necessidade de se
entrar no silo. O material recuperado volta ao sistema de produção. Com a capacidade recuperada, os silos passam a trabalhar com a alimentação e estocagem projetadas, justificando o
valor investido.

ALUGUEL DE SISTEMA DE ASPERSÃO
A Martin, com espírito inovador, criou um novo serviço por meio do qual você tem a opção de
comodato para os Sistemas de Aspersão de água. Você paga um valor mensal pelos 'Sistemas',
e utiliza o equipamento em sua capacidade máxima, sem se preocupar com sua manutenção,
pois no pacote estão incluídas visitas semanais de um técnico, para dar manutenção no sistema,
garantindo seu desempenho.

SERVIÇOS

WALK THE BELT™

MONITORAMENTO DIGITAL DOS SEUS TRANSPORTADORES DE CORREIA
O Programa Walk the Belt™, exclusivo da Martin Engineering,
oferece inspeções regularmente agendadas em correias transportadoras e seus periféricos, para maximizar a produtividade e
reduzir o tempo de inatividade. Com a transferência imediata de
dados e fotos para os gerentes das instalações, o programa
estabelece um registro contínuo de cada correia para análise
atual e futura referência. Ao assumir a responsabilidade pela
manutenção de rotina e identificar os possíveis problemas antes
da falha dos componentes, os técnicos da Martin auxiliam os
clientes na manutenção e desempenho do sistema, proporcionando maior vida útil aos equipamentos, reduzindo material
fugitivo e paradas não planejadas.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CONTRATE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

85% do custo de manutenção de um transportador é resultado de material fugitivo nos pontos
de transferência! A Martin® oferece serviços, melhoria e otimização de sistemas de manuseio de
material, seja em limpeza e manutenção de rotina ou um reparo especializado de um componente
ou sistema, além da tranquilidade de trabalhar dentro do cronograma e orçamento apresentados pelo cliente. Com os serviços Martin®, não há imprevistos. O sistema se mantém em funcionamento, o material mantém o fluxo e os custos são controlados. Entre em contato com a Martin
para solicitar o serviço que se adequa a necessidade de sua planta e nos ajustaremos a ele.

TREINAMENTO FOUNDATIONS™
REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Para ajudar no manuseio de material a granel, garantindo segurança e eficiência no transporte,
a Martin desenvolveu o Treinamento FOUNDATIONSTM para a capacitação de profissionais da
área, nos mais diversos níveis de experiência e responsabilidade. O Programa FOUNDATIONSTM
envolve workshops em três diferentes níveis de abordagem de conteúdo, baseado no livro
FOUNDATIONSTM 4, publicado e distribuído pela Martin.

LIVRO FOUNDATIONS™ 4ª EDIÇÃO
O livro FOUNDATIONSTM 4 é um guia prático, elaborado para
auxiliar na educação e orientação de equipes de manutenção,
operação e planejamento. É indicado para todos os níveis
profissionais, desde os novos contratados até os de nível senior,
e executivos. Caso tenha interesse em adquirí-lo, favor entrar
em contato conosco.

NOVIDADE

MARTIN IQ
Novo aplicativo da MARTIN (MARTIN IQ) que irá auxiliar o corpo técnico a monitorar a vida útil
dos raspadores através de uma etiqueta de código de QR.

Códigos estão adesivados nas máquinas e podem ser acessados
pelo aplicativo.

PUBLICAÇÃO

FOUNDATIONS™ FOR CONVEYOR SAFETY -

GUIA DE SEGURANÇA SOBRE AS BOAS PRATICAS MUNDIAIS PARA O
MANUSEIO MAIS SEGURO DE MATERIAIS A GRANEL
O livro FOUNDATIONS™ Fundamentos de
Segurança ao Trabalhar com Transportadores
tem como base a premissa de que o manuseio
de materiais a granel pode ser realizado de
forma mais rentável aprimorando a segurança daqueles que trabalham com transportadores de correia e próximos a eles. O nosso
lema é o conceito Production Done Safely™
(Produção com segurança).

Com esse objetivo, esta
publicação avalia os perigos
dos
transportadores
de
correia e analisa os padrões
dos projetos, os requisitos
regulatórios e os procedimentos de trabalho, e oferece recomendações de práticas mais seguras para a
concepção, a operação e a
manutenção dos transportadores de correia.

As informações contidas ajudarão gestores e projetistas a compreenderem a importância
da segurança no trabalho com transportadores e a contabilizar as despesas incorridas
nas melhorias nos sistemas de transportadores de correia. Ele também ajudará trabalhadores e supervisores a entenderem os sistemas de transportadores de correia, bem como
trabalhar com eles, e próximo a eles, com mais segurança.
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